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AFDELING 1 
Ringgade 11-61 samt Sundquistsgade 46-56 

 
Afdelingen og dens ledelse 
Som retningslinjer for afholdelse af det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde 
gælder sammen med selskabets vedtægter følgende bestemmelser: 
Under henvisning til vedtægternes § 14, stk.1 skal der hvert år inden 3 måneder 
før næste regnskabsårs begyndelse afholdes ordinært, obligatorisk 
afdelingsmøde. 
 
Dagsordenen for afdelingsmødet i afd. 1 skal omfatte følgende punkter: 
1) Valg af dirigent 
2) Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 
3) Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år. 
4) Behandling af eventuelt indkomne forslag. 
5) Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. 
6) Valg af andre medlemmer af afdelingsbestyrelsen og suppleanter. 
7) Eventuelt. 
 
Ad 5) Det er vedtaget, at formanden for afdelingsbestyrelsen vælges direkte på 

afdelingsmødet. 
Ad 5-6) Det er vedtaget, at afdelingsbestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer. 
Ad repræsentantskabsmedlemmer: Afdelingen har 2 medlemmer i foreningens 
repræsentantskab, nemlig formanden samt yderligere 1.  
Det er vedtaget, at det overlades til afdelingsbestyrelsen at udpege det andet 
medlem til repræsentantskabet af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer. 
Afdelingsbestyrelsen meddeler foreningens ledelse om sit valg af 
repræsentantskabsmedlem. 
 
Ad Antenneforeningen B42-repræsentanter: Afdelingen har 1 medlem i 
Antenneforeningen B42’s repræsentantskab. Det er vedtaget, at det overlades til 
afdelingsbestyrelsen at udpege afdelingens medlem til Antenneforeningen B42’s 
repræsentantskab af og blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer og suppleanter. 
  
Ad afdelingsmøder: Det er vedtaget, at der kun afholdes ét årligt afdelingsmøde, 
hvor afdelingens budgetforslag forelægges til godkendelse og regnskabet for det 
forløbne år forelægges til orientering. 
 
Afdelingsmødets forløb 
Afdelingsmødet ledes af en på mødet valgt dirigent. 
Dirigenten sørger for, at mødet afvikles i god ro og orden samt sørger for en 
værdig forhandlingsform. 
Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende mødets lovlighed, forhandlinger og 
afstemninger. 

 
 

Vedtaget den 25.3.1998 og tilrettet den 1.7.2010 og den 6.2.2013. Tilrettet jf. vedtægtsændringer den 
26.11.2020. 
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